STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
22. mezinárodní přehlídka ohňostrojů

Brno, Jihomoravský kraj
24. 5. – 16. 6. 2019

Šest velkolepých ohňostrojů
v Brně na přehradě a nad hradem Špilberk
Soutěžní přehlídka pyromuzikálových show IGNIS BRUNENSIS již 22 let přivádí
do brněnských lokalit tisíce návštěvníků z Brna, Jihomoravského kraje, České republiky
a zahraničí. Festivalová přehlídka v Brně s titulárním partnerstvím pivovaru STAROBRNO
se řadí mezi nejprestižnější evropské i světové přehlídky.
Přehlídku 2019 zahájilo v pátek 24.5. PRELUDE v centru Brna na počest 150. výročí
brněnské městské hromadné dopravy. Na hladině Brněnské přehrady odstartuje
ohňostrojný festival nesoutěžním OPENING SHOW 1.6., na které navazuje v dalších dnech
mezinárodní SOUTĚŽ 5.6., 8.6. a 12.6. – vše na Brněnské přehradě. Letošní 22. ročník
uzavře ohňostrojný EPILOG v sobotu 15.6. nad hradem Špilberk, který je věnovaný
významným výročím brněnských univerzit (100 let MUNI, 100 let MENDELU, 120 let VUT).
Všechna ohňostrojná představení začínají vždy ve 22.30 hodin – na hladině přehradního
jezera potrvají minimálně 17 minut, epilog je plánovaný v délce 12 minut. Originální hudební
doprovod ke všem ohňostrojům vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM, které letos slaví
25. narozeniny.
Čtyři přehradní ohňostroje jsou odpalovány ze speciálního pontonového soulodí (cca 100
x 16 m) uprostřed hlavního jezera Brněnské přehrady. Příprava každé show trvá tři dny
(plus jeden den likvidace) na pontonu i v zázemí přímo na přehradě. Řadu týdnů
i měsíců probíhá příprava ve výrobě a dílnách ohňostrůjců.
Autoři – designéři všech čtyř ohňostrojů na hladině přehrady musí do celkového provedení
včetně doprovodné hudby svých show zapracovat vlastní design na dvouminutovou
hudební pasáž, kterou určuje producent. V letošním roce je povinné zadání roztančená
legendární skladba The Charleston ve třech různých úpravách. Za nejlepší zpracování je
udělována pod garancí brněnské primátorky zvláštní cena producenta na doporučení
odborné poroty.
V ohňostrojné přehlídce uděluje hlavní ceny odborná porota. Hodnotit budou také
návštěvníci, kteří vybírají vítěze ze všech šesti ohňostrojů přehlídky. Prostřednictvím
internetu a slosovatelných anketních lístků určí vítěze „Ceny diváka STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS – Brno 2019“.

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
sobota 1. 6. / 22:30

opening show

středa 5. 6. / 22:30

1. soutěž

sobota 8. 6. / 22:30

2. soutěž

středa 12. 6. / 22:30

3. soutěž

ČESKO FLASH BARRANDOV SFX
„BŮH OCHRAŇUJ KRÁLOVNU“
PORTUGALSKO GRUPO LUSO PIROTECNIA
„OHŇOVÝ TANEC“
FILIPÍNY PLATINUM FIREWORKS
„JAZZ JAK MÁ BÝT“
NORSKO NORTH STAR FIREWORKS
„BOJUJ ZA SVÉ SNY“

CENTRUM BRNA – NAD HRADEM ŠPILBERK
sobota 15. 6. / 22:30

epilog

sobota 24. 5. / 22:30

prelude

ČESKO IGNIS BRUNENSIS TEAM
„GAUDEAMUS IGITUR“
ČESKO THEATRUM PYROBOLI
„MHD VE TŘECH STOLETÍCH“
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• Originální hudební doprovod k ohňostrojům vysílá Rádio Krokodýl 103 FM, jen 1.6. vysílá hudbu
k prvnímu „přehradnímu“ ohňostroji Český rozhlas Brno, který je mezi hlavními mediálními
partnery nepřetržitě od roku 1998. Hudební originály k ohňostrojům jinde neuslyšíte!
• Pro dobrý poslech hudby k ohňostrojům a strhující zážitky použijte mobilní přijímače s přímým
FM příjmem (nepoužívejte internetové streamy rádií)

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2019
PRELUDE SHOW
nad hradem Špilberk
pátek 24. 5. 2019 / 22:30
THEATRUM PYROBOLI Česko

změna programu vyhrazena

(již se uskutečnilo)

Dominanta moravské metropole hrad Špilberk, poskytne scénu pro úvodní ohňostroj přehlídky věnovaný
letošnímu 150. výročí zahájení městské hromadné dopravy v Brně v roce 1869.

Název ohňostroje: „MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA VE TŘECH STOLETÍCH:

KONĚSPŘEŽKA – CAROLINKA – ŠALINA"
Design: Ivan Martinek – THEATRUM PYROBOLI
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Ohňostrojné Prelude show v produkčním čase asi 8 minut + 150 vteřin pozve na tradiční ohnivá divadla nad
moravskou metropolí. Zároveň připomene jubileum 150 let od zahájení provozu MHD v Brně, které se prolíná
letošní programovou nabídkou festivalové zábavy. Ve třech částech doprovázených hudbou se stylovými
zvukovými a ohňostrojnými efekty nahlédneme s trochou fantazie do historického a současného zrcadla,
ale i do vzdálené budoucnosti veřejné hromadné přepravy:
* 19. průkopnické století koněspřežky a v ulicich supící parní Carolinky
* 20. šalinové století řinčících elektrik, autobusů, trolejbusů i elektrických lodí
* 21. dynamické století dopravy ve "smart city" a možná s vesmírnou šalinou do stanice Venuše
Hudba:
19. století Gioacchino Rossini - Ouvertura k opeře Vilhelm Tell
20. století Antonín Dvořák - Humoreska
21. století Hans Zimmer soundtrack - koncert The best of 2017
Prelude show byla součástí zahajovacího víkendu ohňostrojné přehlídky.

OPENING SHOW

hladina Brněnské přehrady

sobota 1. 6. 2019 / 22:30

FLASH BARRANDOV SFX Česko

Opening show české společnosti zahajuje hlavní mezinárodní soutěž hodnocenou odbornou porotou
i veřejností. FLASH BARRANDOV SFX je čtyřnásobným vítězem soutěžní přehlídky Ignis Brunensis. Řadu
ocenění společnost Flash Barrandov získala za projekty realizované po celém světě.

Název ohňostroje: „BŮH OCHRAŇUJ KRÁLOVNU"
Design: Jaroslav Štolba – FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Legendární rockovou skupinu Queen není třeba představovat. Skupina, složená z výpočetního technika,
astrofyzika, zubaře a studenta designu svým osobitým hudebním projevem a fenomenálním hlasem Freddie
Mercuryho jednou provždy změnila hudební svět - byla a je obrovskou inspirací. Na vlně úspěchů filmu
Bohemian Rhapsody a na přání mnoha příznivců ohňostrojných muzikálů nabídneme několik nesmrtelných
hitů, zpracovaných do ohnivé podoby při své premiéře právě na Brněnské přehradě.
Hudba:
The Charleston - DJ Electro Swingable, Charleston Swing Party • Queen: God Save the Queen • Living On
My Own • Innuendo • Crazy Little Thing Called Love • Under Pressure • Don't Stop Me Now • Who Wants to
Live Forever • We will Rock You • Show Must Go On
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SOUTĚŽ 1

hladina Brněnské přehrady

středa 5. 6. 2019 / 22:30

GRUPO LUSO PIROTECNIA Portugalsko

GRUPO LUSO PIROTECNIA vznikla v roce 1995 sdružením 4 portugalských ohňostrojných
společností. Rozhodli se, že heslo mušketýrů - jeden za všechny a všichni za jednoho - stojí zato
vyzkoušet v praxi. V brněnské přehlídce získali už v roce v roce 2009 1. cenu poroty i diváků.

Název ohňostroje: „OHŇOVÝ TANEC"
Design: Nuno Fernandez – GRUPO LUSO PIROTECNIA
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Tanec je nejintimnější ze všech umění. Váže dohromady duši s tělem. Probudit k životu se může
milióny různých způsobů, ale jeho univerzálnost vždy sjednocuje lidi v oslavách. Právě proto si
Luso Pirotecnia téma vybrala, aby prezentovala cestu světem tanců. Balet, swing, rock-n-roll a
Bollywood, to jsou jen některé ze stylů, které zazáří v ohňostroji. Luso pevně doufá, že si při nich
diváci zatančí nebo si budou alespoň podupávat nohama do rytmu ohňostrojného představení.
Hudba:
Fire Dance - Kenma Shindo • Nº2 Tempo Di Valse Swan Lake - Royal Philharmonic Orchestra •
Nº29 Scene Finale (Andante) Swan Lake - Royal Philharmonic Orchestra • Green Hill
Instrumental - The Charleston • Jailhouse Rock - Elvis Presley • Love - Michael Bublé •
Fanfarra (Cabua-Le-Le) - Sérgio Mendes • Barso Re - A.R. Rahman, Sheya Ghoshal & Uday
Majumdar • Soy Flamenco – Tomatito • Can't Stop the Feeling! - Justin Timberlake

SOUTĚŽ 2

hladina Brněnské přehrady

sobota 8. 6. 2019 / 22:30

PLATINUM FIREWORKS Filipíny

PLATINUM FIREWORKS byla založena v roce 2002. Jejich show jsou součástí mnoha
kulturních a náboženských oslav, je synonymem „magického a dechberoucího ohňostroje".

Název ohňostroje: „JAZZ JAK MÁ BÝT"
Design: Errol Lucero – PLATINUM FIREWORKS
Charakteristika ohňostroje podle autora:
„Jazz jak má být" bude naší první prezentací na prestižní soutěži IGNIS BRUNENSIS
a doufáme, že diváci se při jejím sledování budou bavit stejně dobře, jako jsme se bavili my,
když jsme ji komponovali! Jedním z hlavních rysů IGNIS BRUNENSIS je zařazení povinné
skladby. Letos je to jazzová klasika „The Charleston", která nám určila výběr další hudby.
Protože jsme chtěli dějovou linku show postavit na silném hudebním motivu, vybrali jsme výběr
ze slavných jazzových skladeb. Pyrotechnické produkty použité v naší show pocházejí od
6 různých dodavatelů. Pro naši show jsme vybrali ty nejlepší jak z Evropy, tak i z Asie. Pro finále
jsme zvolili sedmiminutové impozantní dílo Rhapsody in Blue, zakončené grandiózním finále,
které zcela jistě ohromí všechny diváky!
Hudba:
Overture and All that Jazz - Chicago movie OST • The Charleston - Green Hill Instrumental •
It's oh so quiet – Björk • Sing, sing, sing - Swing kids movie OST • Rhapsody in Blue - Leonard
Bernstein
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SOUTĚŽ 3
hladina Brněnské přehrady
středa 12. 6. 2019 / 22:30
NORTH STAR FIREWORKS Norsko
NORTH STAR FIREWORKS byla založena v roce 2015 s cílem nabízet špičkové pyromuzikály a scénografii
ohňostrojných představení. Zakladatelé společnosti se předtím v posledních dvou desetiletích účastnili realizace
mnoha představení, která patřila v Norsku mezi největší a nejsledovanější, včetně ohňostrojů na koncertu
Jean-Michela Jarreho, novoročních ohňostrojů a mnoha dalších.
Název ohňostroje: „BOJUJ ZA SVÉ SNY!"
Design: Andreas Helle – NORTH STAR FIREWORKS
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Naše scénografie je velmi emotivní s vysokou mírou synchronizace. Snažíme se, aby diváci cítili, že naše
představení je něco víc, než pouhý součet jeho složek. Tento konkrétní příběh je o snech a cílech v našem
životě. Vezmeme vás na cestu po světě, prostoru a čase a budeme vám vyprávět o snech a proč byste se jich
nikdy neměli vzdávat, ale měli byste i v životě za ně bojovat.

Hudba:
Led Zeppelin - Immigrant Song • Le Maitre - Rocket Girl • Bob Marley - Could You be Loved • Queen - Who
Wants to Live Forever • Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy • The Charleston All Stars - Five Foot
Two • Fay Wildhagen - New Again • The Greatest Showman (OST) - The Greatest Show

EPILOG SHOW
nad hradem Špilberk
sobota 15. 6. 2019 / 22:30
IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
Tradiční závěrečný ohňostrojný muzikál na počest jubilujících brněnských univerzit nad hradem Špilberk. Design
a produkci zajistí společný IGNIS BRUNENSIS Team pod vedením společnosti Flash Barrandov SFX.
Název ohňostroje: „GAUDEAMUS IGITUR"
Design: Jaroslav Štolba – FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Gaudeamus Igitur, z latinského překladu „radujme se tedy" je neoficiální studentskou hymnou. Melodie vznikla
ve 13. století, snad v prostředí Boloňské univerzity, definitivní verzi vytvořil německý student Ch. W. Kindleben
na konci 18. století - od té doby se zpívá při různých akademických příležitostech po celém světě. Na úvod zazní
moderní zpracování této písně studenty z univerzity Oberta v Barceloně, jako pozdrav slavícím akademikům.
MUNI - Masarykova univerzita je druhou největší vysokou školou v České republice. V roce 1925 udělila svůj
první čestný doktorát hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, který měl k MU vřelý vztah. Prokázal jej
i velkorysým odkazem ve prospěch Filozofické fakulty MU, která se stala držitelem autorských práv jeho hudební
a literární tvorby. Za svého pobytu v Brně, vrcholném období Janáčkovy tvorby, vznikla i řada populárních
a hravých orchestrálních skladeb...
MENDELU - Ohňostrojný příspěvek k Mendelistické genetice..., o šlechtění okrasných rostlin, tentokráte těch,
co kvetou v noci a rozvíjí se na nebi. Aneb studium záměrného křížení genů hrášku se silnými geny ohně
a hudby, v harmonii s proměnlivostí zvuku různých hudebních nástrojů ...
VUT - Vysoké učení technické v Brně je nejstarší univerzitou v Brně. Na samém sklonku 19. století uherský král
František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně. Vraťme se tedy na chvilku na
samý konec 19. století, zvaném stoletím páry, zdrojem energie, která nastartovala řadu technických oborů
i potřebu vzdělávat se a studovat na dobré adrese...

Hudba:
Gaudeamus Igitur • MUNI Rektorská fanfára Masarykovy univerzity • Leoš Janáček - Suite Allegretto •
MENDELU Rektorská fanfára Mendelovy univerzity • Mike Oldfield - Tubullar Bells • VUT Rektorská fanfára
Vysokého učení technického v Brně • Leslie Sarony - I like Riding on a Choo-Choo • Gaudeamus Igitur
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ • Rytířský sál Nové radnice v Brně
čtvrtek 13. 6. / 11:00
(vstup pouze na pozvánky nebo na základě platné novinářské akreditace k festivalům)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní části přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 v 11:00 v Rytířském sále Nové radnice v Brně.
Odborná porota udělí „Hlavní cenu IGNIS BRUNENSIS“, dále budou předány ocenění
České televize Brno, Českého rozhlasu Brno a zvláštní ocenění producenta pod garancí
brněnského primátora – cena za nelepší zpracování ohňostrojného designu v povinné
části na hudbu The Charleston.
„Cena diváka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS“ bude vyhlášena po uzávěrce hlasování
21. 6. 2019.

HLAVNÍ SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
Hlavními spolupořadateli festivalu IGNIS BRUNENSIS jsou statutární město Brno,
Jihomoravský kraj a SNIP & CO, reklamní společnost současně jako hlavní producent.
Titulárním partnerem ohňostrojné přehlídky je společnost Heineken Česká republika
– pivovar Starobrno. Festival probíhá také za podpory státní agentury CzechTourism.
Generálním partnerem je společnost Veletrhy Brno. Oficiálními partnery jsou RegioJet
STUDENT AGENCY, AGROTEC Group, PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost. Důležitým partnerem je také společnost UNICON – ocelové konstrukce, která
zapůjčuje pontony pro instalaci odpalovací plochy ohňostrojů na hladině přehrady.
Na ohňostrojném festivalu se výrazně podílí několik městských částí, především Brno-střed,
Brno-Bystrc a Brno-Kníničky. Oficiálním dopravcem ve veřejné dopravě je Dopravní podnik
města Brna. Dopravu zajišťuje také Integrovaný dopravní systém JMK a další partneři.
Technickým garantem mezinárodní ohňostrojné přehlídky je Flash Barrandov SFX.
Na produkci se podílí desítky komerčních firem, několik městských společností,
nekomerčních institucí, spolků, bezpečnostních složek a dalších.
Festival probíhá za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje
a s příspěvkem CzechTourism.

www.ignisbrunensis.cz
Tiskovou informaci dne 28. 5. 2019 hlavní producent festivalů SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
tel. 543 537 217 • e-mail akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz
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